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Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy helmikuussa. Materiaali 23.1.09 mennessä.
Talvista vuodenvaihdetta!
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Pääkirjoitus
VAALEJA MEILLÄ JA MUUALLA

M

aailmalla tehty historiaa. Yhdysvalloissa kansa on kertonut mielipiteensä ja
valinnut mieleisensä: maahan on valittu
sen historian ensimmäinen afroamerikkalainen presidentti.
Toisaalta jonkun on täytynyt asettua
ehdolle, tietäen mitä häneltä tullaan vaatimaan. Barack Obaman paineet ovat nyt
varmasti kovat.
Aivan yhtä suurista asioista ei EPT:ssä
ole kyse, mutta vaalit lähestyvät meilläkin.
Syyskokouksessa valitaan uudet, innokkaat jäsenet EPT:n hallitukseen. Ja tälläkin kertaa juuri sinulla, hyvä EPT:läinen,
on mahdollisuus vaikuttaa.
Mikäli koet hallituspestin liian suureksi,
tai haluat panostaa voimavarasi muualle,
tule kuitenkin äänestämään hallitukseen
juuri se tyyppi, joka mielestäsi on sinne
pätevin.

Jos haluat päästä aitiopaikalle päättämään
espoolaisen partiotoiminnan kehityksestä
ja sen muodoista, on EPT:n hallitus juuri
oikea paikka sinulle. Hallituksen jäsenenä
pääset parhaiten tuomaan näkemyksesi
julki ja päättämään asioista. Hallituksessa
toimiminen on myös mukavaa – ainakin
minä olen viihtynyt hyvin, oppinut tuntemaan paljon uusia ihmisiä ja kokenut
voivani vaikuttaa. Voit asettua ehdolle
ilmaisemalla kiinnostuksesi jollekin hallituksen jäsenelle, Annukalle toimistolla tai
syyskokouksen alussa.

Tervetuloa syyskokoukseen vaikuttamaan, kuulostelemaan uusia tuulia, tapaamaan kavereita ja kuulemaan Väiskistä!

Kalle
EPT:n syyskokous Partioasemalla
25.11.2008 klo 19.00.
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Gaala

Tervetuloa juhlimaan!
EPT tahtoo kiittää vuoden 2008 tekijöitä ja juhlia onnistunutta kautta
järjestämällä partiogaalan
perjantaina 12.12. klo 18 Karhusaaren huvilassa.
Illan ohjelmassa on herkkujen lisäksi loistavia taide-esityksiä ja iloista
yhdessäoloa - vuoden rennoin gaala päättyy tietysti tanssilattialle.
Olethan sinäkin mukana!
EPT tarjoaa illan lippukunnanjohtajille, ryhmien jäsenille sekä syksyn
2008 projektiryhmille. Muiden espoolaisten ja granilaisten johtajien on
mahdollista hankkia 12 euron hintainen illalliskortti, jonka tuotto
lahjoitetaan SPR:n katastro irahastoon.
Kerää siis kaveriporukka kasaan ja tulkaa pitämään kivaa!
Ilmoittaudu torstaihin
perjantaihin4.12.
5.12. mennessä sähköpostilla ept@partio. i ja
kerro ruoka-allergiasi sekä mahdolliset pöytäkaveritoiveet.
Dress code: juhlava asu.
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Sudariryhmä

SUDARIRYHMÄ KUTSUU KAIKKI LAUMAT
MUKAAN KEVÄÄN TAPAHTUMIIN!
LUMIVEISTOSKISA
8.3.2009

PÄIVÄRETKI
10.5.2009
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Minä osallistuin

Leppäpirkoissa syksyllä partion aloittaneet Metsänpeikot osallistuivat laumanjohtajiensa Sannan ja Popon kanssa Velho-Pinkkiin 12. lokakuuta. Emman, Sonjan, Eevin,
Erikan, Tildan, Nean, Tarun, Annan ja Aneten kisapäivä sujui kivoissa merkeissä,
vaikka kaikkia rastitehtävien aiheita ei vielä ollutkaan ehditty opetella kokouksissa.
Tyttöjen mielestä erityisen hauska oli rasti, jolla piti askarrella puusta velho ja lyödä
sillä käpyjä peikon suuhun. ”Paitsi että kotona huoma- sin että mun velholta oli
pipo kadonnut”, Erika kommentoi. Hattu löytyi
onneksi laumanjohtajan
taskusta. ”Kivaa oli kanssa sillä rastilla,
missä piti mennä sen
polku-joen yli niillä lautoilla!”
Tästä oltiin yhtä mieltä.
”Ei kyllä meinattu mahtua niille lautoille ja sit
Sanna sanoi
että heittäkää reput
jokeen ja mahduttiin
paremmin”, Emma
kertoo. ”Mun piti
kyllä pitää sun
hupusta kiinni
aina”, Anette
lisää.
Tyttöjen
mielestä
kaikkein
vaikeinta
oli
al-
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kutehtävänä ollut
velhohatun teko. ”No kun ei me saatu
neulaa”, Anna huomauttaa. ”Eikä me yhtään tajuttu että millainen siitä piti tulla.” Lopulta saatiin kuitenkin kursittua kokoon ihan kelvollinen
päähine, jossa pisteinä toimineet värikkäät pikkukivet kulkivat mallikkaasti mukana.
Parasta koko Pinkissä Metsänpeikkojen mielestä oli koko päivä ja kokemus ekasta
partiotapahtumasta kokousten ulkopuolella oli kaiken kaikkiaan hyvä. ”Mä odotin
että olis ollut ihan normaalia kivaa mut sitten olikin paljon kivempaa”, Emma sanoo.
”Ja makaroonilaatikko oli hyvää!”, Eevi lisää.
Sanna Kaistinen
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Seuraa haetaan

Sinäkö se oot!

E

luurankojen lisäksi muikeita muistoja niin
lippukuntatoiminnasta, projekteista kuin
elämästä yleensä. Perinteisesti olemme kuitenkin olleet aika kaukana paperia rakastavista kävyistä, joten ethän ole vielä nostanut
vaelluskenkiäsi lopullisesti hyllylle – niitäkin
tarvitaan!

Sinä h-taj., suhteellisen kaunis ja rempseän
reipas EPT-läinen johtaja! Kaipaan sitoutunutta seuraa vuosille 2009-2010. Sukupuolellasi ei ole niin väliä, kunhan sinivihreä
huivi näyttää hyvältä sun päällä.
En etsi ihmelapsia, vaan hyviä tyyppejä,
jotka jaksavat hoitaa kaksivuotisen pestin
kunnialla loppuun asti. Olethan siis aktiivinen, motivoitunut ja valmis oppimaan uutta.
Suhteellamme ei ole tiukkoja raameja, vaan
voimme rakentaa siitä molempien näköisen
– ensi vuonna 45-vuotias yhdistys on toki
ikäisekseen notkea, mutta ei pane pientä
kasvojenkohotusta pahakseen.

Tärkeintä on kuitenkin innostus. Jos näet
suhteemme vain hyvänä merkintänä cv:ssä
tai tienä ilmaisiin kokouspulliin, ei kannata
vaivautua. Hyvän vaim- siis hallitustyypin
pitää ottaa kantaa, nostaa tärkeitä asioita
esille ja haluta oikeasti tehdä EPT-läisestä
partiosta entistäkin parempaa.

Muita on vaikea tukea ilman omaa kokemusta, joten toivottavasti kaapistasi löytyy

Vastaukset omalla nimellä tämän lehden
toimitukseen 25.11. mennessä.
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Seuraa tarjolla
Anna-Riikka Kutinlahti
Lippukuntani on Mastonvartijat, ja tällä hetkellä vedän myös kahta laumaa Muuttolinnuissa. Olen aikoinani vetänyt vartiota, toiminut sekä Mastonvartijoiden että Espoonlahden
Lippukunnat ry:n rahastonhoitajana, lippukunnan sampona ja tällä hetkellä olen mukana ensi
kesän Väiskin taloustiimissä. Hallitukseen minut kannattaisi valita, koska minulla on kokemusta
partiosta erilaisissa tehtävistä sekä paljon ideoita
toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Katariina "Kata" Paasio
Espoon Metsänkävijöistä, jossa puuhailen
kaikkea mahdollista mm. hallituksen jäsenenä ja Seikkailijajohtajana. Päätin
asettua ehdolle EPT:n hallitukseen, sillä kaipaan uusia, innostavia ja haasteellisiakin tehtäviä partiopolulleni.
Koska olen aikaisemmin puuhastellut
lähinnä oman lippukunnan kanssa, olisi mielenkiintoista päästä näkemään ja
vaikuttamaan miten asiat hoidetaan vähän suuremmassa mittakaavassa.

Jouko Raudasoja
Kivenlahden Piilevät. Kokemus: sudari, vartsuli, vj, pj, kolov., hall.j, lpkvj, vaelt.j,
kippari, yliylikommodori ja lpk-lehd. toim.
siht. Yht. 15 vuotta yhteistä taivalta. Ehdolla, koska mulle soitettiin ja kysyttiin
messiin. Mainostivat myös työsuhde-etuna hyvää
porukkaa. Paras nakki on ollut olla lippukunnan
hallituksen jäsen, koska silloin on perillä mitä
oikeasti tapahtuu. Totaalisen nihkeitä pestejä ei
ole juuri ollut, mutta jokaisessa hommassa on joskus
ärsyttänyt sen aikaa vievä luonne.
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Ilmeuudistus

VOISIKO TÄMÄKIN LÄPYSKÄ
NÄYTTÄÄ PAREMMALTA?
EPT etsii visuaalisen ilmeensä uudistajaa. Haluamme näyttää
myös ulospäin siltä mitä olemmekin: raikkaalta, partiomaiselta,
aktiiviselta - ja hyvältä! Uusi ilme on tarkoitus ulottaa yhdistyksen
logosta tiedotteen taittopohjaan, nettisivuihin sekä mahdollisesti
muutamiin tuotteisiinkin.
Projekti sisältää visioinnin yhdessä EPT:n kanssa, uuden ilmeen
suunnittelun ja toteutuksen kestäen kolmisen kuukautta. Projekti
sopii hyvin esimerkiksi graafisen alan opiskelijalle.
Kerro itsestäsi sekä siitä, miltä EPT:n visuaalisen ilmeen pitäisi
mielestäsi näyttää ja lähetä hakemus palkkiotoiveineen 15.12.2008
mennessä osoitteeseen ept@partio.fi tai Espoon Partiotuki ry, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Lisätietoja saat tarvittaessa puheenjohtajalta: Anna Munsterhjelm, p. 040 5879514, anna@ept.fi.
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Löydä uutta.

Väiski09
Ölmos, Dragsfjärd

www.väiski.fi
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Sählyä ja glögiä

EPT:N PERINTEINEN SÄHLYTURNAUS 8.3.2009

HALUATKO SINÄ,
ETTÄ LOUNAPARTIO
TEKEE SEN JÄLLEEN?
Jos et, niin ilmoittaudu ept@partio.fi.
Lisätiedot: Mara Suontausta
martti.suontausta@papa.partio.net, 040-506 2400

.
2
1
.
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PARTIOGLÖGIT ASEMALLA

10. joulukuuta vietetään Partioasemalla partioglögejä klo 14-19.
Paikalle ovat tervetulleet kaikki partiotoiminnassa mukana olevat sekä
partion ystävät ja yhteistyökumppanit. Tilaisuudessa virittäydytään joulun tunnelmaan sekä tavataan tuttuja ja uusia tuttavuuksia. Partioasema
sijaitsee Helsingissä osoitteessa Töölönkatu 55.
Partioglögit järjestää yhteistyössä Suomen Partiolaiset – Finlands
Scouter ry, Finlands Svenska Scouter, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset,
Uudenmaan Partiopiiri, Helsingfors Svenska Scouter, Espoon
Partiotuki, Partiokannus sekä Leirikesä.
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EPT:n ansiomitalit
Espoon Partiotuki ry
Töölönkatu 55
00250 Helsinki
puh. 09 8865 1212

Hakulomake
palautetaan EPT:n toimistolle

EHDOTUS EPT:N ANSIOMITALIN MYÖNTÄMISEKSI
Tutustu ennen hakemista EPT:n ansiomitalien myöntämisperusteisiin (kääntöpuoli).
Ansiomerkit myöntää EPT:n hallitus.
Ansiomerkin saaja (suku- ja etunimi)

Syntymäaika

Ehdotettu ansiomitali

Lippukunta

Ƒ pronssinen Ƒ hopeinen Ƒ kultainen

Partiotehtävät EPT:ssä, joiden perusteella mitalia haetaan. Partiotehtävien ajankohta.

Partiotehtävien hoitamisessa huomioitavaa

Muut perustelut

Hakijan nimi ja allekirjoitus

Hakijan partiotehtävä

Hakijan puhelin ja sähköpostiosoite
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EPT:n ansiomitalit
ESPOON PARTIOTUKI RY:N ANSIOMITALIEN JAKOPERUSTEET
Espoon Partiotuki ry:n ansiomitalit on tarkoitettu myönnettäväksi kannustukseksi ja kiitokseksi
partiolaiselle, joka on ansioitunut EPT:n partiotoiminnassa. Ansiomitaleja ei myönnetä
lippukuntatyöstä eivätkä ne ole riippuvaisia muista mitaleista (esim. PäPa, SP).
Ansiomerkkien saajilta edellytetään esimerkillistä toimintaa ja positiivista asennetta EPT:n
toimintaa kohtaan. Tapahtumien johtamista tulee voida kuvata menestyksekkääksi.

EPT:N PRONSSINEN ANSIOMITALI
Vähintään kaksi ansiota seuraavista:
- Aktiivinen ja tunnettu järjestelijä ja osallistuja tapahtumissa
- Kilpailu- tai leiritoimikunnanjäsen vähintään kolme kertaa (Pinkki, Punkku, Vinkuli)
- Leiritoimikunnan jäsen (Väiski)
- Vinkulin tai Pinkin johtaminen
- Merkittävä panos jossakin EPT:n ryhmistä
- EPT:n hallituksen jäsen
EPT:N HOPEINEN ANSIOMITALI
(Voidaan myöntää suoraan tai vähintään kaksi vuotta pronssisesta mitalista)
Vähintään kolme ansiota seuraavista:
- EPT:n hallituksen jäsen
- Tunnettu ja aktiivinen osallistuja ja/tai järjestelijä EPT:n tapahtumissa
- Merkittävä panos espoolaisessa tai kauniaislaisessa partiotoiminnassa ja sen
kehittämisessä
- Useita kertoja vähintään alueen laajuisen leiri- /kisatoimikunnan jäsen
- Kilpailun- tai leirinvarajohtaja (Punkku, Väiski) tai leirinjohtaja (Vinkuli)
- Leiritoimikunnan jäsen (Väiski)
- Erittäin merkittävä ja pitkä työpanos EPT:n ryhmissä

EPT:N KULTAINEN ANSIOMITALI
(Voidaan myöntää suoraan tai vähintään kaksi vuotta pronssisen tai hopeisen mitalin saamisesta)
Ansiomerkin myöntämiseksi vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös.
Ainakin yksi seuraavista:
- EPT:n hallitusjäsen vähintään yhden kaksivuotiskauden
- EPT:n puheenjohtaja vähintään kaksi vuotta
- Aikaisemmin myönnetty EPT:n ansiomitali
Ohjeelliset ansiot:
- Väiskin johtaja
- Vähintään viisi kertaa leiri- tai kisatoimikunnan jäsen
- Pitkäjänteinen työskentely espoolaisen ja kauniaislaisen partiotoiminnan hyväksi
Ansiot kertyvät edellisen merkin myöntämisperusteiden jälkeen.
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Kuulumisia
ALUETYÖ
» Espoon oma seurakuntatapaaminen järjestettiin lauantaina 25.10. Perkkaan kappelilla. Mukana oli kaikkien Espoon suomenkielisten seurakuntien sepot eli partioyhteyshenkilöt sekä
seurakuntayhtymän edustaja. Lippukunnistakin lähes kaikki olivat edustettuina. Tapahtumassa kuultiin partion ja seurakuntien ajankohtaisasioita ja jaettiin perustietoa molemmista.
Lounaaksi valmistettiin pizzaa Trangioilla. Iltapäivällä käytiin vielä alueellisia kuulumisia
tarkemmin. Huhtikuussa osallistutaan jälleen koko Uudenmaan laajuiseen Eldis-seurakuntatapaamiseen!
» LPKJ-klubi järjestettiin marraskuun alussa. Partiolauluilta ja saunominen veti Otaniemeen
13 partiolaista.
» Partiotoimintaa esiteltiin Weegee-talolla Espoon kaupungin järjestämässä Nuorten 550tapahtumassa 4.10.
» Muutamalle uudelle alueohjaajalle on pesti tarjolla EPT:ssä ensi vuonna! Alueohjaajilta
odotetaan piirin ja lippukunnan toiminnan tuntemista, sitoutumista sekä aluetoiminnan
järjestämiseen että tehtävään kouluttautumiseen.

TAPAHTUMAT
» Eräryhmä Potkan syysretki Potkaisu järjestettiin suunniteltua
lyhyempänä vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Ensi vuodelle
Potka on järjestämässä talviretkeä ja perinteinen syysloman
Potkaisukin on suunnitteilla.
» Lumiveistoskisa ja sählyturnaus järjestetään jälleen samana
päivänä, 8.3. Ilmoittautumiset toimistolle!
» Maastojuoksu järjestettiin samaan aikaan Pinkin kanssa. Tapahtumassa mittaa itsestään otti
kolme juoksijaa.
» Tapailu järjestettiin Tapiolassa 28.10. Vaikka sää olikin tosi ikävä, riitti tapahtumassa osallistujia. Järjestelyistä vastasivat Tapiirin lippukunnat.
» Mylliksen lokakuun talkoisiin osallistui ennätysmäärä väkeä, noin 20 henkilöä! Samana
viikonloppuna järjestettiin Mylliksellä Vimma-viikonloppu ja suuri osa osallistui molempiin
tapahtumiin.
» Pinkki onnistui hyvin ja säät suosivat osallistujia! Pirttimäki pullisteli partiolaisia ja muita
retkeilijöitä päivän aikana, mutta järjestelyt toimivat hyvin.
» EPT kiittää tänä syksynä tekijöitään, alueen lippukunnanjohtajia sekä yhteistyökumppanei-
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Kuulumisia
taan gaalaillallisella Karhusaaren huvilassa 12.12. Jatkossakin keväinen Kiitos- ja kannustustapahtuma siirtyy joulun alle. Tapahtumaan myydään myös illalliskortteja, joiden tuotto
ohjataan hyväntekeväisyyteen.

PIIRIN KOKOUS
» Piirin kokous käytiin 19.10. Valkoisessa salissa Helsingissä..
» Piirinjohtajina jatkavat Saara Heinänen (HKP) ja Mikko Nousiainen (VaMe).
» Piirineuvoston puheenjohtajaksi valittiin Vesa-Pekka Murtovaara (JdA).
» EPT:n alueen piirineuvoksiksi ja varajäseniksi valittiin:
Järeä-Grani
• Janne Peltola, TP(Antti Malin, TP)
• Teemu Penttilä, PitVa (Esa Eteläaho, PitVa)
Vespa
• Joni Taipale, EsMe (Annukka Vuorinen, NiiNu)
• Leena Lakka, EsMe (Johanna Salmiovirta, NiiNu)
Tapiiri
• Jarmo Heinonen, MES (Johanna Peltola, TapMe)
• Mirka Juntunen, Kety (Hannele Mikkonen, Hasi)
Elli
• Satu Raudasoja, KiPi (Jonna Lahtinen, KiPi)
• Arri Niemenmaa, Mekä (Timo Piepponen, Lou)
Lommo
• Sanna Räty, OMS (Juho Uotila, OMS)

RYHMÄT
» Sudenpenturyhmän uutena puheenjohtajana on aloittanut Saana Laukkanen.

TOIMISTO
» Perinteiset Jouluglögit ovat nyt Partioglögit. Partioasema kutsuu sinutkin glögeille keskiviikkona 10.12. klo 14.00 - 19.00.
» Toimisto jää joululomalle 22.12. ja aukeaa taas 7.1.

HALLITUS
» EPT:n syyskokous järjestetään 25.11. klo 19.00 Partioasemalla. Hallitusvaaliin voi ilmoit-
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tautua kokouksen alkuun asti, vaikka osa ehdokkaista esitelläänkin jo tässä lehdessä.
» EPT:n visuaalinen ilme on päätetty uudistaa. Suunnitelmissa on palkata sen toteuttajaksi
esimerkiksi graafisen alan opiskelija.
» EPT:ltä on nyt mahdollista hakea myös kilometrikorvausta bensakorvauksen sijaan. Kilometrikorvaukseksi on määritelty 0,17 €.

PLUS- JA MOKU-HANKKEET
» EPT on käynnistämässä yhteistyötä partiopiirin kanssa kaksivuotisen Plus-kasvuhankkeen
toteuttamiseksi. Kaksivuotisella hankkeella nostetaan jäsenmäärää ja tuetaan hiipuvia lippukuntia, mahdollisesti perustetaan uusia lippukuntia.
» Monikulttuurisuushanke Moku käynnistyy alustavasti vuoden 2009 loppupuolella. Sillä pyritään saamaan maahanmuuttajia mukaan partiotoimintaan. Tässäkin EPT, piiri ja Vantaan
Partiokannus toimivat yhteistyössä.

SQ
TOIMIIKO TIETOKONEESI?
OVATKO TIETOKANNAT TUTTUJA?
OLETKO MIETTINYT MITÄ PUNKUN YÖRASTILLA
TEHTIIN VUONNA -93?

Espoon Punasen rastikäskyt kautta aikojen on nyt digitoitu ja haluamme tallentaa ne
tietokantaan, josta niitä olisi helppo hakea kun niitä tarvitaan.

Projekti voi olla mieleisesi kokoinen. Mukaan mahtuu varmasti tietokannan suunnittelua, rastikäskyjen kategorisointia (vuosi, tehtävätyyppi, ...) ja tietojen syöttöä kantaan. Jonkinlainen webkäyttöliittymäkään ei olisi pahitteeksi.
Jos jokin osa-alue kiinnostaa tai mieleen tulee kysymyksiä, lähetä meiliä Cillalle
(cilla@muho.fi). Meillä on välineet ja budjetti, tule sinäkin!
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MARRASKUU
18.
20.
21.
21.
22.
25.
25.

EPT:n hallituksen kokous
Luento: Miten kohdata lapsen huoli ja murhe?
Väiskin lpk-ilmoittautumisen DL
Partiotoimisto suljetaan klo 13.00
Espoon nuorisojärjestötoimijoiden tapaaminen Weegeellä
Kekäleen kokous
EPT:n syyskokous

JOULUKUU
6.
6.
8.
8.
10.
12.
19.

Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku
Lupauksenantotilaisuus Tuomiokirkossa
Lupauksenantotilaisuus Olarin kirkossa
Hallituksen kokous
Partioglögit Partioasemalla klo 14.00-19.00
EPT:n kiitosillallinen
Partioasema jää joululomalle klo 16.00

TAMMIKUU
7.
15.
14.-16.
16.-18.

Partioasema avataan
Espoon kaupungin yleisavustuksen ennakon ja ensimmäisen kohdeavustuksen hakuaika
EPT:n toimisto suljettu Toimihenkilöpäivien vuoksi
Hallituksen talviseminaari

HELMIKUU
27.

Espoon kaupungin yleisavustuksen käyttöselvityksen jättöaika ja yleisavustuksen hakuaika

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry - Töölönkatu 55 - 00250 Helsinki

